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Začal advent 

Advent znamená radostné očekávání na příchod Páně. Jeho symbolem je věnec se 
čtyřmi svícemi, postupně rozsvícenými během čtyř adventních nedělí. Před týdnem, na 
začátku adventu byly požehnané věnce v obou kostelích a spolu s nimi i ty, které si 
farníci odnesli domů. Druhým důvodem k radosti minulou neděli bylo udělení svátosti 
křtu dvěma dětem. V rodině Kopicových prožívali tedy radost dvojnásobně: vstoupili 
do doby adventní a prožili křest nejmladší Karolíny (na fotografii kmotra Irena 
Murinová a dědeček Karel Kopic). Druhým dítětem, které bylo pokřtěno, byl Pavel 
Vondrovic z Oprechtic. 
 

Finance farnosti v říjnu a listopadu 
datum Sbírka  pokladnička 

6.10. 6.070,- 1.805,- 

13.10. 6.430,-  1.715,- 

20.10. 15.900,- (misie) 1.810,- 

27.10. 4.815,-  805,- 

Říjen dohromady 17.315,-  6.135,- 

   

3.11. 9.010,-  1.605,- 

10.11. 5.650,- 1.815,- 

17.11. 4.905,- 1.145,- 

24.11. 6.215,- 1.305,- 

 Den Bible: 650,-  

Listopad celkem: 25.690,- 5870,-  

Příjmy ze sbírek pocházejí jen z arciděkanského kostela. Sbírky z klášterního kostela 
zůstávají v klášteře a slouží na úhradu nákladů na jeho provoz. 
Navíc bylo v říjnu vybráno 18.100,- Kč za misijní kalendáře. Tato částka plus výnos 
misijní sbírky (15.900,-Kč) byla odeslána na misijní účely.  
Farnost každý měsíc musí uhradit závazky ve výši 28.889,- Kč. Jsou to především 
poplatky za elektrickou energii – 12.340,- Kč, za plyn – 6.910,- Kč a odměna, pojištění 
a daň z příjmů zaměstnanců (kostelník a varhaník). 
V říjnu jsme obdrželi finanční dar od obce Česká Kubice – 260.000,-Kč určen na opravu 
lavic v kostele sv. Antonína na Folmavě. V listopadu jsme uhradili fakturu za tyto práce 
na 297.867,- Kč. Zaplatili jsme také za výměnu desíti oken na faře částku 93.107,- Kč. 
Na tento účel byla poskytnuta dotace 80.000,- Kč.  
Do tzv. diecézního svépomocného fondu, do kterého přispívají všechny farnosti podle 
výše nedělních sbírek, jsme odeslali v listopadu příspěvek za rok 2013 – 46.544,- Kč. 
Za pojištění majetku a odpovědnosti za způsobenou škodu jsme zaplatili 17.764,- Kč. 
Tisk Farních listů stál 4.309,- Kč, předplatné za Katolický týdeník 6.420,- a nákup hostií 
a oleje do svíček 630,- Kč. 
 

Odpověď Farní rady na dopis Otce biskupa 
 

Farní rada se na svém setkání poslední listopadový pátek usnesla, sdělit Otci biskupovi 
následující postřehy k životu v diecézi jako reakci na jeho dopis adresovaný Farním 
radám. 
 
1) Jsme vděčni, že se Otec biskup na nás obrátil se žádostí o spolupráci a názor 
k dalšímu směřování diecéze, nicméně nás překvapilo, že se tak stalo před koncem 
jeho biskupské činnosti. Obáváme se, zda je možné podněty z celé diecéze za období 
jednoho roku zpracovat a uvést v život. Proto doufáme, že pokud se tak nestane, 
budou inspirací pro nového Otce biskupa.  
2)  Budeme se modlit, aby Vaše prognóza a pesimistické vize nebyly naplněny. 
3) Vidíme jako nutnost neuzavírat se veřejnosti, naopak se jí v pastoraci otevírat. 
4) V rámci diecéze by měla být osoba, která bude hlídat granty a informovat o nich 
farnosti. 
5) Nemáme nástroj, jak diskutovat o financích diecéze, když neznáme výši příjmů, 
výdajů a jejich strukturu. 
6) Domníváme se, že biskupství by mělo vytvářet kvalitní servis pro farnosti a to jak 
právní, tak ekonomický, což se úplně neděje. 
 

Podepsáni členové Farní rady Domažlice 


